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Kaalundkloster

Kortet fra 1677 er tegnet af Peder
Hansen Resen og stukket i kobberplade.
Sammen med beskrivelser og kort over
en lang række byer, skulle værket have
været udgivet som en samlet topografisk
beskrivelse af Danmark. Originalerne
brændte under Københavns store brand i
1728.
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Stenhuset
Danmarks bedst bevarede middelalderlige beboelseshus ligger i Højbyen på sydsiden af Præstegade i nr. 23
Syd for bygningen er en lille have, og herfra falder terrænet markant ned mod vandet. Mellem nr. 23 og
nabohuset nr. 25, mod vest, er en sti og i forlængelse af denne, fører en gammel trappe ned til det lavere
plateau ved vandet. Stien hedder Skibslågestrædet.
Huset er opført ca. år 1500 af Sct. Gertruds Alter i Kalundborg. Det var sognepræsten i Rørby, der i 1499 overdrog
grunden til Sct. Gertruds Alter. Sct. Gertrud var en katolsk helgen. Hun var beskytter for rejsende og “fremmede”.
Rundt omkring i Danmark og i resten af Europa fandtes der Sct. Gertruds Gårde, som fungerede som herberg for
rejsende, datidens vandrehjem og i flere byer også som sygehus.
Vor Frue Kirke
Kirken er omkring 800 år gammel og er ifølge traditionen bygget af Esbern
Snare.
Kirken er enestående i verden. Dens grundplan er et græsk kors, hvor hver
af de fire korsarme afsluttes med et tårn, og det femte tårn rejser sig,
hvilende på fire granitsøjler over kirkens midtpunkt.

Kalundborg Slot og ”Folen”
Tårnet “Folen” (det firkantede tårn) fungerede fra ca. 1400 og til reformationen i 1536 som Rigets arkiv.
Folen var det vældigste tårn man kender fra middelalderen i Danmark, ja måske i hele Norden. Dets sider var
ikke mindre end 17 m brede – langt større end Blåtårn på Københavns Slot (15,7 m), Kärnan i Helsingborg (14,9
m), Manteltårnet på Hammershus (12,65 m) og tårnene på andre kongelige borge som Aalholm, Korsør, Nyborg
og Kalø. Desværre ved vi ikke hvor højt det var, men ud fra fundamenterne, væggenes tykkelse (3,3 m) og tårnets
dimensioner at dømme må det have været imponerende højt.

Vestborgen
Esbern Snares Borg er bygget i perioden år 1160 til 1170.
Ringmuren og hans bolig i Vestfløjen blev bygget af kampesten og ikke af
tegl (munkesten), som bymuren og Østborgen senere blev.
Der var flere bygninger i Vestborgen. Langs den sydlige mur har der været
2 bygninger fra 1200 tallet. I kælderen under den ene bygning, var der et
varmesystem, en såkaldt Hypokaust. Om rummet med gulvvarme blev
brugt til badstue eller et andet luksus formål, vides ikke.

Højbyen
Bydelen er anlagt i perioden ca. 1170 til 1300 og har i grundplan ikke ændret sig siden. Adelgade – var
hovedgade i middelalderbyen. Gaden hed oprindelig Mellemgaden og blev udlagt som en ret linje mellem de to
borge; Vestborgen og Kalundborg Slot.
Indtil 1649 havde Højbyen købstadsprivilegier, De store købmænd havde huse i bydelen Kordel, der var mere
plads og bedre adgange til transport, så da hele Kalundborg fik købstadsprivilegier, svandt Højbyens betydning
og bydelen blev beboet af håndværkere og borgere med begrænsede midler. Derfor udviklede Højbyen sig ikke
og vi kan i dag nyde atmosfæren blandt renæssance- og middelalderhuse.
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